
  

 

RESULTADO 
 COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 15/2022 

 
           A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa que 
após o encerramento da cotação prévia de preços 015/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM E GESTÃO DE PROGRAMA DE COMPETIÇÕES 
PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES DE CANOAGEM VELOCIDADE E PARACANOAGEM 
NO MUNICÍPIO DE SANTO STÊVÃO – BA DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2022, recebeu as propostas das 
seguintes empresas:  
 
1. DANIEL B DOS S REIS TECNOLOGIA;  
2. SISTIME SOLUCOES ESPORTIVAS LTDA;  
3. VAYUTECH SERVICOS LTDA.  
 
Foi declarada vencedora a empresa, DANIEL B DOS S REIS TECNOLOGIA CNPJ Nº 
12.618.646/0001-16, por oferecer o menor preço praticado no mercado para prestação do serviço 
previsto, conforme descrito abaixo:  
 

Item Descrição do Serviço Quantidade 
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 SOFTWARE, HARDWARE E PERIFÉRICOS  
 
- Software de gerenciamento completo do evento que atenda as seguintes 
demandas:  

 Permitir criar e gerenciar vários eventos simultâneos;  

 Importar atletas a partir de planilha com no mínimo nome, id, data de 
nascimento e clube;  

 Importar clubes / associações com no mínimo nome, sigla, id, cidade, 
estado;  

 Importar provas a partir de planilha com no mínimo barco, categoria, 
distância, gênero, fase;  

 Importar inscrições a partir de planilha contendo, atletas/clube 
relacionados as provas;  
- Criar e gerenciar programa de provas, incluindo:  
▪ Gestão das progressões (eliminatórias, semifinais e finais);  
▪ Definição de horários das provas de acordo com a sequência de provas 
alternando tipos de embarcação, gêneros, categorias e distâncias, de forma 
customizada.  
- Gerar listas de largadas completa, por dia ou por prova, contendo:  
▪ Realizar sorteio das raias de acordo com regras;  
▪ Número da prova, data, horário, categoria (barco, distância, gênero e 
categoria) e fase;  
▪ Indicação de qual o sistema de progressão está sendo utilizado naquela 
prova, assim como o número das provas que fazem parte dessa 
progressão;  
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- Gerar resultados:  
▪ Contendo: Prova (número, barco, distância, gênero, categoria, fase, data 
e hora), lista dos competidores ordenada pela colocação do primeiro ao 
nono, contendo: posição (nº, DNS, DSQ, DNF), raia, id, clube, nome, tempo, 
diferença de tempo em relação ao primeiro, status classificado ou não (isso 
para sistema de fases).  
▪ Possibilidade de gestão do status como: em progresso, em análise, 
extraoficial e oficial;  
▪ Calcular pontuação de equipes de acordo com regras da modalidade, a 
partir dos resultados das provas, contendo: posição, sigla, associação, 
cidade/UF, pontos.  

 Importar dados de tempos do PhotoFinish em tempo real.  

 Exportação do programa de provas, listas de largada e resultados em 
formato PDF de acordo com modelos de referência em anexos.  

 Os layouts dos documentos gerados no item acima devem possibilitar a 
customização incluindo a logo do evento, patrocinadores e parceiros, no 
cabeçalho e rodapé.  

 Exportar os dados em XML em tempo real permitindo a leitura por 
programas externos de vídeo incluindo: lista de atletas, lista de 
associações, listas de largada, resultados e cronometro oficial.  

 Equipamentos de precisão – PhotoFinish;  

 Exportação em tempo real de tempos da largada, parciais e chegada em 
arquivo que permita leitura no software;  

 Deve ter capacidade de capturar, no mínimo, 1000 frames por segundo;  

 Capacidade de cálculo de tempo em: horas, minutos, segundos e 
milésimos.  

 Exportar fotos da chegada identificando claramente o momento e a 
ordem de chegada dos 9 barcos;  

 Computadores:  
▪No mínimo 3 computadores com alta capacidade de processamento e 
aderência ao PhotoFinish e ao software de gerenciamento da competição.  
▪ 1 para receber dados do PhotoFinish  
▪ 1 para executar o software de gerenciamento do evento  
▪ 1 para backup 

 
 

                                                                                                                  Curitiba 16 de agosto de 2022 
 
 
 
 
 

Rafael Girotto  
Presidente 


